בס"ד

שמעתתא עמיקתא
גליון צז' -פ' אחרי מות  -קדושים ה'תשע"ב  /קהילת "חניכי הישיבות"  -רמות ב'

האם מותר לאכול דג שיש בו תולעי "אניסאקיס"

כידוע הרבה אזהרות הזהירה התורה בשרצים .והאוכל שרץ המים חייב ד' מלקיות ,ואכילתם מטמאה הנפש כדכתיב
)ויקרא י"א ,מ"ג( ונטמאתם בם ,ולכן צריך האדם ליזהר מאד שלא יכשל חס ושלום ]עי' פר"ח )ססי' פד( ,וכה"ח )אות קסא([.
והנה למדנו במשנה חולין )סז (:דתולעים הנמצאים בין עור לבשר כשמפשיטין הבהמה אסורים ,מאידך בדגים בכה"ג שריין.
ומפרש טעמא בגמ' )שם( משום דבהמה בשחיטה הוא דמשתריא והתולעים אלו כיון דלא מהניא להו שחיטה אסורים משום
אבר מן החי ,אבל דגים באסיפה בעלמא מישתרי והני כשגודלים בהיתר הם גודלים ]עי' רש"י )שם( וש"ך )שם ס"ק מב([.
מאידך תולעים שבמעיים בין שבבהמה בין שבדגים אסורים משום דלא גדלו בבשר הדג אלא שבשעת השינה נכנסים למעי
הדג דרך החוטם ]כן דעת התוס' )סז :ד"ה קוקיאני( בשם ר"ת ,הרא"ש )סי' סט( ,הרשב"א )שם ד"ה אמר ,תוה"א ב"ג ש"ג פג ,(:הרי"ף )כד .ברי"ף( ,דלא כרש"י שם דס"ל דדוקא של
בהמה אסירי ,ועי' בב"י )שם ד"ה כל( ובמהרש"ל )מכונות רסי' מז( שכת' שבאמת אף לדעת רש"י הדין כן .ועי' עוד בב"ח )אות יב( בשם ספר התרומה ,ובבית אפרים )סי' כה([.
ועיין בהגהות אשיר"י )שםד הג"ה ב( שכת' שתולעים שבמעיים אסורים משום דמעלמא קא אתו ,אבל תולעים שבדג עצמו
ברור הוא לנו דממנו הם גודלים ולכך שרי הלכך תולעים שנמצאו בגוף הדג שרו ושנמצאו בחוטמו ובמעיו אסירי.
מבואר דתולעים הנמצאים בבשר מותרים כי ודאי מהדג גדלו ואינם באים מעלמא ]וכן משמע מהחינוך )מצוה קסג([ .וכ"כ בב"י
דמשמע מהראשונים ]עיין שכתב כן אליבא דר"ת[ דלא אסר בדגים אלא הנמצאים במעים וכיוצא בהם דאיכא למימר בהו דאתו
מעלמא ,אבל הנמצאים בבשר הדג שרו דמיניה קא גבילי] .אולם דעת הרמב"ם )מא"א פ"ב הי"ז( דאף תולעים שבבשר אסור ,ודבריו לכאורה צ"ע
מדברי הש"ס ,וכבר עמדו בזה הפוסקים ,עי' במגיד משנה )שם( .בב"י )שם( ועוד[ .וכן פסק השו"ע )סי' פד סע' טז( "כל תולעים הנמצאים בדגים
במעיהם אסורים בין עור לבשר או בתוך הבשר ,מותרים" ]ועיי"ש ברמ"א דאפי' פירשו קצת וחזרו ,מותרים ,כי כן רביתייהו .ובש"ך )ס"ק מד( כת'
דאם פירשו לגמרי אסורים .ועי' עוד בפר"ח )ס"ק מה( דכן הנמצאים במוח או בכבד אסורים דעיילי ליה דרך נחיריו .וכן פסקו הערוה"ש )אות פח( והכה"ח )אות קמז([.
נמצנו למדין מדברי ההגהות אשר"י הנ"ל ומסתימת השו"ע ונושא כליו דתולעים הנמצאים בבשר הדג מותרים ולא
חיישינן דמעלמא קאתו ]וכן משמע מהלבוש )שם אות יז( מהערוה"ש )שם אות פט( והכה"ח )אות קמו( ,אולם עי' במאירי )שם ד"ה תולעים( שכת' "ומורנא הוא תולעת הנמצא
בתוך הבשר וודאי לא מחוץ באו" .משמע קצת דדוקא סוג זה המוזכר בגמ' הוא ודאי מהבשר ,וכן דקדק בשבט הלוי )ח"ד סי' פג ד"ה והשתא([.
והנה לפני כמה שנים נתברר לחוקרי אומות העולם שתולעים הנמצאים בבשר הדג בכמה סוגי דגים וביניהם ה"הערינג",
נתהוו באופן כזה :יש במים מין דג טמא שיש בתוכו תולעים ,ואותם התולעים מטילים ביצים והדג הנ"ל זורק אותם לתוך
המים ,ובאים אח"כ מיני דגים אחרים ובולעים אותם הביצים ובתוך מיעיהם של הדגים הנ"ל נולדו תולעים מאותן
ביצים ,ואח"כ באים עוד מינים אחרים כמו דג "הערינג" ובולעים אותם והוא נתעכל בתוכם ,ונשארים התולעים קיימים
בתוך "הערינג" ורוחשין התולעים "אניסאקיס" משם לבשר הדג ,ע"כ ]כך הביא התיאור בשבט הלוי המובא לקמן[.
ולפ"ז יוצא דאיכא סוג תולעת שאע"פ שנמצא בבשר הדג מ"מ טמא הוא ואסור לאוכלו .אלא דלכאורה דבריהם סותרים
דברי הגהות אשר"י ודעימיה ,וסתימת הפוסקים דתולעים הגדלים בבשר הדג ברור הוא לנו שאינם מעלמא ומותרים
]ואע"פ דבנד"ד איכא חשש שבאים מהמעיים של הדג שהרי גם שם מוצאים אותם )ולפי חכמת האומות העולם הם חודרים משם לבשר הדג( .מ"מ עיי' בהגהות
שערי דורא )סי' מז אות ב( שמבואר שאף בכה"ג מותרים האלו שנמצאים בבשר שהרי כת' "לפעמים נמצאו במעיהם" .ועי' בשלחן גבוה )סי' פד ס"ק נא([.

והנה אע"פ שבכמה מקומות סמכינן על חכמת חכמי אומות העולם ]עי' גליון ל' לענין נאמנות רופא עכו"ם ,ועי' בשו"ת הרמ"א )רסי' ז( ולקמן
בסמוך בשם החיק"ל .וכבר אמרו חז"ל "חכמה בגוים תאמין" )איכה רבתי ב ,יג([ .וכן מצינו לענין תולעים באמרי יושר )ח"ב סי' יא סוף אות א( ובחזו"א
)יו"ד סי' י"ד ס"ק ח – ט( ]והחזו"א איירי בנאמנות לחומרא[ ,מ"מ היכן דסותרים דברי רבותינו לכאורה אנו אין לנו אלא דברי חז"ל .ועל
כל כגון דא כת' הריב"ש )סי' תמז( כי לא מפי הטבע והרפואה ,אנו חיין ואנחנו על חז"ל נסמוך שהם קבלו האמת ,עיי"ש] .ועי'

בחיק"ל )ח"ד יו"ד סי' פז( שכת' דכונת הריב"ש דאין נאמנים דוקא 'נגד' מה שאמרו חז"ל ,ודלא כהבנת המשפט צדק )ח"ג סי' ב( .ועי' עוד בפר"ח )יו"ד סי' פג סס"ק ד([.

ודוחק לומר דהשתנו הטבעיים כמו שמצינו בכמה מקומות ]עי' רמ"א )אעה"ז סי' קנו סע' ד( ומ"ב )סי' קעג( ועוד[ שהרי אין הוכחה
גמורה לומר כן ,וכבר כתב במהר"ם שיק )יו"ד סי' רמד ד"ה והשנית( שכל זמן שלא נתברר לנו בברירות נשאר הדין בחזקה שלא
נשתנה] .ועי' באנ"ז )יו"ד סי' רלח אות ג( "דאין לנו לסמוך על דמיוננו ,לבד בהנולד למקוטעין דקים להו לחז"ל בעלי הש"ע שנשתנה"[.
ובאמת בשבט הלוי )ח"ד סי' פג ד"ה והשתא( כתב לענין זה דע"כ לומר דכוונת הפוסקים דתולעים הנמצאים בבשר הדג
"בסתם" מחזיקין להקל ,אבל אם מתברר אחרת אפי' התולעים שבבשר אסורים ,וע"כ א"א להכריע הכרעה גמורה עד
שנדע אם יש רגלים לדבר למה שאומרים המדענים ,איברא אם נתברר שיש מקום לאמת דבריהם קשה עלי להתיר ,עיי"ש.
אלא שמדברי ההגהות אשר"י לא משמע דבסתם מחזיקינן להקל ,אלא דודאי אינם מעלמא ]ועי' בבית מאיר )חכמת אדם שער הקבוע
אות ז תשובה מהבית מאיר ובסי' תמג אות ב( שכתב "נוח לי יותר ללמוד מסתימת הראשונים וכו'" .אלא דשו"מ שבר"ן )סט .ברי"ף ד"ה דכוורי( כת' דתולעים הנמצאים
בבשר הדגים "שלא היה אפשר" שבאו מן החוץ אלא נוצרין מבשרו שריין[.

ובר מן דין מצינו אחרים שרוצים להתיר תולעים הנ"ל ]כ"כ בשמם הגרמש"ק שליט"א במכתב המובא לק'[ משום שלפי חכמי הטבע
התולעת היה קטן מאד כשהיה בים ולא היה ניכר לעין ,ואח"כ בולעים אותם דגים אחרים כנ"ל ובתוך מעיהם מתגדלים
התולעים ,וכיון שאינם נראים לעין אדם לא אסרה תורה ,ונמצא דכשהיו במים לא חל עליו עדיין שרץ המים] .וכן דעת א'
מהרבנים מהשגחות בעיר בני ברק )במאמר שהתפרסם בשנת תש"ע( והוסיף שם להתיר בזה כי בכלל הדגים הנגועים בתולעת זו הוא ה"הערינג" ,והרי בכל הדורות ובכל תפוצות
ישראל אכלו דג "הערינג" וגדולי ישראל כהאריז"ל הב"י ועוד אכלו ולא התריעו לאחרים שלא לאכלם .ועי' בקשו"ע )סי' מו אות מג( ובשבט הלוי )שם ד"ה ובגוף([.

אולם הגרמ"ש קליין שליט"א )מכתב שחולק בכנס מהבד"צ דהגר"ש ואזנר בשנת תש"ע( דחה דבריהם כי לפ"ז יוצא חידוש גדול,
דתולעים אלו הנמצאים בבני מעיים מותרים אף שמפורש בגמ' ובשו"ע לאסור ונמצא דלא הרווחנו בסתימת הראשונים
והשו"ע דהרי כתבו דתולעים שבמעיים אסורים משום דמעלמא אתו ולדבריהם לא קאי על תולעים אלה .ועוד דמי יימר
דאפשר לסמוך על דבריהם שהוא קטן כ"כ שאינו נראה לעין ,ע"כ.
מיהו הפמ"ג )ש"ד ס"ק מג( כת' דתולעים שבמעיים אסורים רק מספק ולא מודאי דחיישינן דילמא מעלמא אתי ,ע"כ .וכן
מבואר ברשב"א )תהב"א ב"ג ש"ג דף פג (:דתולעים הנמצאים במעי הדגים "חיישינן" דמעלמא אתו .וכן מבואר במאירי )ד"ה
תולעים וד"ה ולענין( וכן משמע מהב"י הנ"ל .וא"כ נמצא דדוקא לענין תולעים שבבשר אמרינן דודאי דמינייהו קרבו ,משא"כ
שבמעיים אינו אלא ספק וא"כ אם התברר על תולעת הנמצא במעים שהוא מותר לית לן בה.
וכן פסקו הגר"מ פינשטיין זצ"ל והגרשז"א זצ"ל )עדות של הגר"מ ויא שליט"א( להתיר אע"פ שמצאו תולעים אלו אף במעיים כי
אין לנו אלא דברי השו"ע המתיר תולעים שבבשר ]והעדה חרדית ירושלים )מדריך הכשרות תשע"ב עמ'  (66לא הכריעה .ולענין הערינג עיי"ש )עמ' .[(68
אלא שלמעשה כבר הכריע מרן הגריש"א שליט"א ]גלאט תשע"ב עמ' שיח[ והגר"ש ואזנר שליט"א ]כ"כ הגרמש"ק שליט"א במכתב הנ"ל[,
דכיון שתולעים אלו נמצאים במעיים וגם בבשר יש לחוש לאיסור תורה שמא באו מבחוץ ולא נוצרו מתוך בשר הדג .וכן
פסק בלהורות נתן )ח"ט סי' כג-כה( ועוד מפוסקי זמנינו.

ממתי אסור לאכול קודם
שיספור ספירת העומר
כתב הרמ"א ]סי' תפ"ט ס"ד[
וכשהגיע הזמן אסור לאכול עד
שיספור ואפי' התחיל לאכול
פוסק וסופר ,מיהו אם התחיל
לאכול קודם שהגיע הזמן אינו
צריך להפסיק אלא גומר
אכילתו וסופר אח"כ .ומשמע
מדבריו דאינו אסור לאכול
אלא משהגיע זמן הספירה,
אבל קודם לכן שרי.
וכתב הגר"א ]בביאורו שם[ דדברי
הרמ"א כדברי התוס' בברכות
]ד :ד"ה וקורא[ ,והטור בסי' רל"ה.
אבל לפי דברי הב"י וכמ"ש
בשו"ע ]שם[ חצי שעה קודם
כמו במנחה ,ה"ה כאן.
דלדברי
בדבריו
ומבואר
הרמ"א הכא ,ה"ה התם גבי
ק"ש אינו אסור באכילה אלא
משהגיע זמן ק"ש .וא"כ צ"ע
אמאי גבי ק"ש לא השיג מידי
על דברי המחבר דכתב לאסור
לאכול חצי שעה קודם זמן
ק"ש.
וכבר עמד בזה המג"א ]ס"ק י"א[
וז"ל :וכשהגיע הזמן – צ"ע
דהל"ל שחצי שעה קודם הזמן
נמי אסור ,כמ"ש בסי' רל"ב
]ס"ק ד'[ ורל"ה ]ס"ב[ .ונ"ל שזהו
טעם רש"ל שלא אכל עד אחר
שיוצאין
מפני
הספירה,
מבהכנ"ס חצי שעה סמוך
לבה"ש ,וס"ל דאסור לאכול,
עי' במטה משה ]סי' תרס"ד[
ושל"ה  .ודעת רמ"א צ"ל כיון
דיש לו זמן לספור כל הלילה
וכל היום שלאחריו לא
מחמרינן כולי האי .ומ"מ צ"ע
מנא ליה הא ,לכן יש להחמיר.
אך במקום שנהגו שהשמש
קורא לספור ספירה אין
להחמיר קודם זמנו כמ"ש בסי'
רל"ב ,ואפשר דבזה מיירי
רמ"א ולכן כתב וכשהגיע הזמן
וכו'.
ובקריית חנה ]לר' גרשון יעקב
קובלענץ[ כתב ליישב דברי
הרמ"א דשאני גבי ק"ש
דחיישינן שאם יתחיל לאכול
חצי שעה קודם הזמן כשיגיע
הזמן לא יפסיק אכילתו לקרוא
ק"ש ,משא"כ בספה"ע כשיגיע
הזמן אף באמצע האכילה אף
שאינו מחוייב בדבר מ"מ
יפסיק אכילתו ויספור כיון
שאין בו טורח כק"ש ותפילה.
איברא דאף על דבריו אכתי
תקשי דהא גופא מינה ליה
לרמ"א וכמשה"ק המג"א.
ובחק יעקב ]ס"ק ט"ז[ כתב
ליישב דברי הרמ"א דמהאי
טעמא לא כתב דחצי שעה
קודם זמן הספירה נמי אסור
לאכול ,דהוא שלא לצורך,
דחצי שעה קודם בלאו הכי
אסור משום תפילה וק"ש
בזמנה עכ"פ ,כמבואר בסי'
רל"ה ,אך דבעי לאשמועינן
דאף שכבר התפלל וקרא ק"ש
בזמנה מ"מ לא יאכל כיון
שהגיע זמן הספירה.
ובברכ"י ]סי' רל"ב ס"ק ה'[ כתב
דמ"ש הרמ"א הכא וכשהגיע
הזמן אסור וכו' לאו דוקא
הוא ,אלא כוונתו חצי שעה
קודם ,על דרך שכתב מרן
בכ"מ ]פ"ו דתפילה ה"ד[ דהרמב"ם
סמוך למנחה קרי כיון שהגיע
זמן המנחה .א"נ יש לתרץ
דברי הרמ"א כמ"ש החק יעקב.
וכיוצ"ב כתב העולת שבת ]סי'
תפ"ט ס"ק ד'[ דמ"ש הרמ"א דאם
התחיל לאכול קודם שהגיע
הזמן היינו דוקא חצי שעה

המצטער משערו בספירת העומר ,האם רשאי להסתפר

כ
ולכאורה פטור "מצטער" אינו אלא לענין מצות סוכה דכעין תדורו בעינן כנ"ל ,אבל בשאר מצות י"ל דלעולם חייב אדם
ידוע מצטער פטור מסוכה ,ד"כעין תדורו" בעינן ואין אדם דר במקום שמצטער] .עי' סוכה )כו (.ותוס' )שם ד"ה הולכי דרכים([.

אפי' להכניס עצמו בצער על מנת לקיימם .וכן מוכח מהריטב"א )סוכה כח :ד"ה ויש( שכת' בשם הרמב"ן דמ"האזרח" ילפינן
שלא יתחייב בסוכה אלא מי שהוא כאזרח רענן פרט למצטער ומכאן למדנו דתשבו כעין תדורו בעינן.
אולם ברדב"ז )ח"ג סי' תתסז וסי' תרפז( משמע ד"מצטער" פטור אף משאר מ"ע כמו שמצינו לענין מצות סוכה דמצטער פטור
מן הסוכה .וכן הברכ"י )סי' תעב אות י( הביא דעת הראש יוסף )למהר"י איסקאפה סי' תעב( דמצטער פטור מן הסוכה ומכל המצות.
וכן בשד"ח )כללים מע' המ' כלל רכ( כתב כן בשם עוד פוסקים] .ועי' בחיק"ל )ה"ב יו"ד סי' יא ד"ה והיה([ .ובחלקת יואב )סוף דיני אונס
בהשמטה ענף ז( כתב דמצטער פטור מהסוכה אפי' בלא צער גדול ,אבל במקום צער גדול פטור מכל מצות עשה.
ואין להקשות לשטתם מהא דפסק השו"ע )סי' תעב סע' י( דמי שאינו שותה יין מפני שמזיקו מ"מ צריך לקיים מצות ד'
כוסות ,וכתב המ"ב )ס"ק לה( דהיינו אע"פ שמצטער בשתייתו .דאפשר דשאני התם שחכמים החמירו משום פרסומי
ניסא שאפי' עני מוכר כסותו לקיים מצוה זו ]עי' ביאור הלכה )רסי' תרעא( וכן מבואר בבשמים ראש )סי' צד( ובתשובות והנהגות )ח"ה סי' קמא([.
ואדרבה לכאורה יש להביא ראיה לדבריהם מהטשו"ע )סי' רצא סע' א( שפסקו דמי שא"א לו לאכול סעודה שלישית אינו
חייב לצער עצמו ]והרי דעת היראים )סי' צב( דאיכא מ"ע לאכול ג' סעודות בשבת .אולם בסמ"ג )עשה ל( מוכח שאינה מה"ת ,ואכמ"ל ,ועיין לקמן[.
אלא דהמ"ב )ס"ק ג( כת' שפטור מפני דסעודת שבת לעונג נתנה ולא לצער ,וא"כ אדרבה מוכח לאידך גיסא דלולי טעם זה
גם המצטער חייב] .וכן ביוסף אומץ )סי' מ אות ב ובסי' סה ד"ה שוב ראיתי( נקט שדוקא בענין סוכה אמרינן שמצטער פטור .וכ"כ בברכ"י )שם וסי' לח אות ו([.
וכן יש להוכיח מדברי השו"ע )סי' סג סע' ה( שפסק שמי שישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פס' ראשון )של
ק"ש( והוא ער ממש ,ע"כ] .אלא שהעירוני דיש לחלק דשאני התם שאין הצער בא מקיום המצוה אלא בא כדי שיקיים המצוה ,ועי'[.
ועי' במ"א )סי' קסז ס"ק מא( שכת' דאיכא חיוב לצער עצמו לאכול מצה בפסח ולשתות יין בקידוש בשבת .וכן נקט במ"ב )סי'
תעב ס"ק לה-לו( ]ועי' ברמ"א )סי' תרלט סע' ה( שבליל א' של סוכות אפי' מצטער חייב בסוכה ,וכת' המ"ב )ס"ק לה( משום דילפינן ממצה שחייבים בכל
גוונא .נמצא שמצטער חייב במצות דאו' .וכן בעל הערוך לנר )בכור"י סי' תרמ ס"ק יח( פסק דפטור מצטער נאמר במצות סוכה לחוד[.

וכבר כתב השבט הלוי
במצות סוכה בלבד ,ע"כ.

)ח"ה סי' ריט ד"ה וכמה(

דהחלקת יואב הנ"ל הרחיק מדרך רבותינו בזה ואין מצטער פטור אלא

]וכ"כ האור שמח )סנהדרין פט"ו ה"א( ,וכן מסיק בבנין שלמה )סי' מז ד"ה ומיהו( .וכן נקט בבצל החכמה )ח"ג סי' כב אות ז( .ועי'

עוד בשד"ח )כללים מע' המ' כלל רכ([ ,ודו"ק.
אלא דאכתי יש לעיין לענין מצות דרבנן שהרי כבר אמרו בכמה מקומות "דמקום צער לא גזרו רבנן".
והנה הרדב"ז )סי' תרפז( לשיטתו דס"ל דאיכא פטור מצטער ,כתב שמותר להסתפר בספירת העומר בראש חודש אייר
דאיכא צער בגידול השער למי שרגיל להסתפר ולא עדיף האי מנהגא ממ"ע דסוכה דקי"ל מצטער פטור] .וכעין זה כת' באור
זרוע )הל' ער"ש סי' ו(להתיר איסור דרבנן במקום צער ,ועי' בקובץ שיעורים )ח"ב סי' מו( .והגר"ח פלאג'י

)הגהות רחמים לחיים

על הרשב"א ח"ה סי' רעא( הוכיח כהרדב"ז ,מהרשב"א

שהתיר עברת שער )בדאיכא משום 'לא ילבש'( משום צער אע"פ שאסור דרבנן וחמיר מגילוח בימי העומר דאינו אלא מנהג דקיל טפי .אולם יש לדחות שהרי הרשב"א התיר

משום שבמקום רפואה לא גזרו ,ועוד משום דכל שאינו עושה ליפוי ליכא איסורא ,וא"כ אפשר דלא סמך להיתר משום צער לחוד ,ועי' בשואל ומשיב )ח"א ק' סי' רי( ,ודו"ק[.
אולם מהמ"ב הנ"ל שכת' שהטעם שמצטער פטור מסעודה שלישית מפני דלעונג נתנה ולא לצער ,מוכח דליכא פטור
במקום צער במצות דרבנן ]שהרי המ"ב )סי' רצא ,ובאה"ל סי' רסג ד"ה אין( פסק דסעודה זו מדרבנן ואסמכוה אקרא[ .וכן מוכח מהמ"א הנ"ל
שחייב להצטער לשתות יין בקידוש אע"פ שחיובו מדרבנן ]אלא יש לדחות דהתם חמיר טפי כי עיקר קידוש מדאו' .ולענין שבות במקום
צער עי' במ"ב )סי' שטז ז ס"ק לז( לענין צידה דרבנן דמשום צערא דעקיצה לא גזרו רבנן .ובביאור הלכה )סי' שכח סע' כח ד"ה כדי( כת' דמשום צערא לא
מתירים שבות "כדרכו" .ועי' בביאור הלכה )ריש סי' שכו( בשם הרע"א )סי' שז על סע' ה( שפסק דמצטער אף על פי שאינו חולי כל הגוף י"ל דמותר לרחוץ

בחמים שהוחמו בער"ש ,כיון שקיל משאר שבותים ,ע"כ .ועי' בנשמת אדם )ח"ב כלל סט אות ג ,וכלל ג אות ב ד"ה ומ"ש הגר"א([ .וכן הוא בכה"ח
אות עא( ע"פ הברכ"י )שם( .וכל זה לענין מצות דרבנן וא"כ לכאורה כ"ש דהדין כן במקום איסור דרבנן.
מיהו החו"י )סי' קצא( כתב דצער דוחה איסורים דרבנן ,וק"ו הוא דאם מפני כבוד הבריות התירו איסור דרבנן ,כ"ש
במקום צער שהרי קי"ל דצערא גרע מבזיונא ]עיי"ש ראיתו לכך[ .אלא דאין כל האופנים שווים ,ולכן אין להקל בצער 'כל
דהו' ובבזיון כל שהו בדברי חכמים ,ע"כ] .וכן דעת הנצי"ב )כסא דהרסנא סי' רפ([.
אבל האור שמח )סנהדרין פט"ו ה"א( כתב דאינו ק"ו כי באמת בזיון גרע מצער )דבזיון הוא הרגש פנימי בנפש( ,ולכן מצאנו דכבוד
הבריות דוחה לדבר תורה בשוא"ת ,ובמצטער לא מצאנו דנדחה שום מצוה מפני צערא .וכן נקט הקובץ שיעורים )ב"ב
אות מט(] .ובתפא"י )ברכות פ"ב יכין אות לג( כת' שבכל מקום דאמרינן במקום צער לא גזרו היינו דוקא צער דלא שכיח .וגם דוקא במקום שאמרו
חכמים כן[ ,ובתשובות והנהגות )ח"ה סי' קמא( נקט עכ"פ להקל היכן שיכבד עליו חוליו ]ועי' עוד במועדים וזמנים )ח"א סי' ג ד"ה והנראה בזה([.
והנה אף לפי הסוברים דליכא פטור מצטער בכל דינים דרבנן ,מ"מ י"ל דיודו לענין ספה"ע דאע"פ שנהגו שלא להסתפר
בימים אלו מ"מ י"ל דקיל טפי דאינה אלא מנהג ,וכ"כ ביוסף אומץ )סי' מ אות ב ובסי' סה ד"ה שו"ר( דדעת הרדב"ז )שם( דיש
להקל במצטער כיון דהוא מנהג ולא יהא חמור מסוכה] .אלא שמהרדב"ז הנ"ל בריש דברינו משמע דמיקל במקום צער אף בדין גמור עכ"פ דרבנן[.
אלא דלכאורה יש לעיין בזה דהרי טעם המנהג דלא להסתפר הוא מפני האבלות על תלמידי ר"ע ]עי' טור )סי' תצג( ובב"ח )שם(
ועוד[ ,וא"כ י"ל דאדרבה אין להתיר לו להסתפר מפני צער כה"ג )מחמת שרגיל להסתפר( שדבר זה גופא הוא בכלל המנהג
שלא להסתפר ע"מ להרגיש האבילות .וכעין זה מצאנו בתפא"י )ברכות פ"ב יכין אות לג( דכל דבר דרבנן שגזרוהו להיות צער
כגון תענית אפי' מצטער בתעניתו אסור לעבור אם לא בחולה או בהוחלש מאוד שרי ,ע"כ ]אלא דלענין אבילות ליכא חובת צער
ממש ,עי' ברש"י )סוכה כה ,(.ועי' בדברי יחזקאל )סי' יז ס"ק ד([.
ועוד יש להוכיח כן מדברי הביאור הלכה )סי' תצג( שפסק דהמותרים להסתפר בחוה"מ מותרים להסתפר בעומר ,והרי
התם אסור להסתפר אף דיש לו צער כי רגיל להסתפר ]עי' שו"ע )סי' תקלא( מ"ב )שם( ובביאור הלכה )שם( ואכמ"ל[ ,ודו"ק ]מיהו אם

קודם.
ומבואר דס"ל לדינא דאה"נ אף
לדעת הרמ"א אסור לאכול חצי
שעה קודם ספה"ע מדין דהוי
סמוך לזמן הספירה.
ובמשנ"ב ]ס"ק כ"ג[ כתב דמ"ש
הרמ"א וכשהגיע הזמן ר"ל צאת
הכוכבים ,ואפי' אם כבר
התפללו ק"ש וערבית דאל"כ
בלא"ה אסור משום ק"ש
ותפילה .והסכימו האחרונים
דלפי מאי דפסקינן לעיל בסי'
רל"ה להחמיר מחצי שעה קודם
הזמן ה"ה הכא יש לנו להחמיר
שלא לאכול מחצי שעה הסמוך
לספירה והלאה ]אפי' אם כבר
קדם והתפלל[ .עכ"ד.
ובהמשך דבריו ]ס"ק כ"ו[ על דברי
הרמ"א שכתב דאם התחיל
לאכול קודם שהגיע הזמן א"צ
להפסיק ,כתב דלפי מ"ש לעיל
דמחצי שעה סמוך לזמן מתחיל
האיסור יהיה שייך דינא
דהרמ"א כשהתחיל לאכול
ביותר מחצי שעה קודם הזמן.
והנה בענין מ"ש דהזמן הוא
צאת הכוכבים ,וציין בשה"צ
]ס"ק כ"ט[ דהוא דבר פשוט,
דבבה"ש אף שמותר לספור
מטעם ספיקא דרבנן עכ"פ אינו
מחוייב עדיין .יש להעיר דבדברי
המג"א מבואר דיש לאסור חצי
שעה סמוך לבה"ש ,והיינו חצי
שעה קודם השקיעה.
וכ"כ לדינא הגר"ז ]סי"ז[ דלא
יתחיל לאכול אפי' סעודה קטנה
חצי שעה קודם זמן הספירה
דהיינו חצי שעה קודם בין
השמשות .וכן העלה לדינא
בכה"ח ]ס"ק ס"ד[.
ולדבריהם נמצא דא"א ליישב
דברי הרמ"א כדברי החק יעקב
הנ"ל ,דהא מחמת תפילת ערבית
וק"ש בזמנה אינו אסור אלא
חצי שעה קודם צאת הכוכבים,
דהא גבי ק"ש כתב המחבר ]סי'
רל"ה ס"ב[ דאסור להתחיל לאכול
חצי שעה סמוך לזמן ק"ש של
ערבית ,ושם ]בס"א[ כתב דזמן
ק"ש משעת יציאת ג' כוכבים.
]נכתב ע"י הרב ש.פ .שליט"א[

)סי' תעב

גורם לו מיחוש הראש מותר לו להסתפר ,כמבואר בכה"ח )אות יז ואות טו( בשם עיקרי הד"ט )סי' כא אות ח([] .נכתב ע"י הרב י.ד.ב .שליט"א[.
הכל נכתב לעורר לב המעיינים ואין לסמוך על הדברים הלכה למעשה
העלון נתרם ע"י

משפחת יונה הי"ו
לרגל הכנסת בנם בבריתו של אאע"ה

הערות ותרומות עבור הפצת העלון בטל'  02 571-3932בין השעות 19:45 -20:15

פניני מוסר

ימי ספירת העומר
ענין הספירה לזכור חסד ה'
שטיהרנו מטומאת מצרים " -צריך
שיכוון האדם בספירה זו לטהר
עצמו ומחשבותיו להיות מוכן
ומעותד ליום החמישים שניתן בו
התורה הקדושה ,וכן עשו ביציאתן
ממצרים מתוך כור הברזל
מוטבעים באותה טומאה רצוצה
וכמעט היו נשקעים בחמישים
שערי טומאה...
והקב"ה בכוחו הגדול ובזכרו את
ברית אבותנו ,כביכול הוצרך
לנטות זרועו להוציא ישראל
מביניהם ומכח הטומאה שלהם,
וזהו שעשה שפטים בהם
ובאלוהיהם וקרבנו לפני הר סיני
ונתן לנו את תורתו,
וכדי שנזכור זה החסד הגדול צונו
שנספור בכל שנה אלו החמישים
יום מיום יציאתנו ממצרים עד יום
מתן תורה...
ובכל יום שאנו באים במספר
מכוונים בו לצאת משער אחד של
טומאה ולהכנס בשער של טהרה
חשבותינו
בהטהר לבבנו ומ
במעשינו הטובים") .ספר סדר היום,
סדר ספירת העומר(

נערך ע"י מחבר קונטרס
"עבודת ספירת העומר וחג
השבועות" מסדרת עבודת המועדים

